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   العالمي للنقل الجويالمؤتمر 
  السادس االجتماع

   ٢٠١٣ مارس ٢٢إلى  ١٨، من لیارمونت

  اللوائح ذي الصلة تنظیم القضایا الرئیسیة وٕاطار بحث   من جدول األعمال: ٢البند 
   دخول األسواق  :١-٢  

  عملیة دخول األسواق تحریر

  وعن  ١نیابة عن االتحاد األوروبي والدول األعضاء فیهإیرلندا من  ةمقدمورقة (
 )٢للطیران المدني اللجنة األوروبیةالدول األخرى األعضاء في 

  الموجز التنفیذي
  تهدف ورقة العمل هذه إلى:

  في مجال تحریر النقل الجوي؛ للطیران المدني اللجنة األوروبیةو  االتحاد األوروبي خبرة تناول  أ)
  ؛والعراقیل المحتملةالتحریر التجاري الداعیة إلى توضیح الحجج   ب)
  اقتراح "رؤیة" طموحة لتحریر عملیة دخول األسواق على نطاق عالمي؛  ج)
  بحث االستراتیجیات الممكنة لتجسید هذه الرؤیة الطویلة األجل.  د)

للطیران المدني في مجال تحریر النقل  اللجنة األوروبیةو  االتحاد األوروبياإلحاطة علما بخبرة إلى  مدعوٌّ : المؤتمر اإلجراء
  .٦، وٕالى الموافقة على التوصیات الواردة في الفقرة الجوي

 لمؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي على الموقع:ل المواد المرجعیةیمكن االطالع على   المراجع:
eetings/atconf6www.icao.int/m. 

 دواعي التحریر التجاري - ١

مجال أمامه مزاولة األعمال ویفسح فرصا لتحریر عملیة دخول أسواق النقل الجوي من شأنه أن یتیح للقطاع  ١- ١
بفوائد على  المطافالمنافسة على التزوید بالسلع والخدمات، بما یحقق الوظائف والنمو ویعود على المستهلكین في نهایة 

، فإّننا نؤید عملیة التحریر الجاریة للنقل شفافیة المنافسة ونزاهتهال ومن ثم، ورهنا باتخاذ تدابیر تكفمستوى التكالیف والجودة. 
  االیكاو على تشجیعها. الجوي الدولي، ونحث

                                                           
رلندا إیالنمسا وبلجیكا وبلغاریا وقبرص والجمھوریة التشیكیة والدانمرك وإستونیا وفنلندا وفرنسا وألمانیا والیونان وھنغاریا وھذه الدول ھي:    ١

  .ولكسمبرغ ومالطة وھولندا وبولندا والبرتغال ورومانیا وسلوفاكیا وسلوفینیا وإسبانیا والسوید والمملكة المتحدة وإیطالیا والتفیا ولیتوانیا
مولدوفا وموناكو والجبل األسود جمھوریة ألبانیا وأرمینیا وأذربیجان والبوسنة والھرسك وكرواتیا وجورجیا وأیسلندا وھذه الدول ھي:    ٢

  .ربیا وسویسرا وجمھوریة مقدونیا الیوغوسالفیا السابقة وتركیا وأوكرانیاوالنرویج وسان مارینو وص

http://www.icao.int/m
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لدیها خبرة كبرة في مجال تحریر النقل  للطیران المدني اللجنة األوروبیة وفي الدول األعضاء في االتحاد األوروبيو  ٢- ١
من الدول  وعدداتضم الدول السبع والعشرین األعضاء في االتحاد  التيولقد أحدث توحید سوق االتحاد األوروبي للنقل الجوي، الجوي. 
كبیرا في النقل الجوي داخل أوروبا، لیحقق بذلك وظائف جدیدة ویتیح  نموا، للطیران المدني اللجنة األوروبیةاألعضاء في  األخرى

تستكشف سبل زیادة تحسین الكفاءة والمنافسة  اللجنةللمستهلكین خیارات أكبر وقیمة أفضل. وما فتئت الدول األعضاء في االتحاد وفي 
 األعمال التي تقوم بها هذه الدول من أجل تطویر سیاسة األجواء األوروبیة الموحدة.بوالجودة داخل السوق الموحدة، وذلك مثال 

 للطیران المدني روبیةاللجنة األو و التطورات التنظیمیة والخاصة بقطاع الطیران لالتحاد األوروبي وتتطرق ورقة العمل المعنیة ب
)ATConf/6-WP/53 في مجال تحریر النقل الجوي.  واللجنة) بمزید من التفاصیل إلى خبرات االتحاد  

تجربة منهجیة متعددة األطراف وسعیا منه إلى توسیع دائرة سوقه الموحدة للنقل الجوي، قام االتحاد األوروبي ب ٣- ١
  للتحریر التجاري وذلك عبر:

الدول األعضاء من اتفاقات لثنائیة للخدمات  تضعهیة" للنقل الجوي مصممة لمواءمة ما اتفاقات "أفقإبرام   )أ 
الجویة مع قوانین االتحاد األوروبي، ولتوسیع دائرة االستفادة من حقوق الحركة المنصوص علیها في هذه 

  االتفاقات لتشمل جمیع الناقلین الجویین التابعین لالتحاد ("تسمیة االتحاد األوروبي")،

اتفاقات "شاملة" للنقل الجوي تستعیض عن االتفاقات الثنائیة للخدمات الجویة باتفاق وحید شامل ولیبرالي إبرام   )ب 
البلد الشریك المعني. وقد تم بالفعل إبرام هذه االتفاقات الشاملة مع ككل من جهة وبین بین االتحاد األوروبي 

إبرام  منشركاء رئیسیین في مجال الطیران من قبیل الوالیات المتحدة وكندا. ویتمثل الهدف الطویل األجل 
  في إنشاء "منطقة طیران مشتركة" تضم االتحاد األوروبي وجرانه.  مجاورة بلداناتفاقات شاملة مع 

نمو كبیر في األسواق المشمولة باالتفاقات الشاملة الموقعة بین االتحاد األوروبي ودوله  كان هناك وقد ٤- ١
التطورات كة. ویمكن االطالع على المزید من المعلومات بهذا الشأن في ورقة العمل المعنیة بیاألعضاء وبین البلدان الشر 

 ).ATConf/6-WP/53( للطیران المدني  لجنة األوروبیةالو التنظیمیة والخاصة بقطاع الطیران لالتحاد األوروبي 

 معاییر الموافقة على التحریر التجاري - ٢

لتحقیق جملة أمور من بینها تیسیر دخول  مشتركتقوم السوق المشتركة لالتحاد األوروبي على إطار تنظیمي  ١- ٢
أیضا االتحاد والدول األسواق وضمان تنافس الناقلین الجویین بشفافیة ودون تمییز وبنزاهة. وعلى هذا األساس، یسعى 

للطیران  اللجنة األوروبیة، عند التفاوض على ترتیبات شاملة مع البلدان الشریكة ومنها الدول األعضاء في األعضاء فیه
یصر على وضع ضمانات للمنافسة الشفافة والنزیهة كشرط لالتفاق على المزید من حقوق هو )، إلى مواءمة اللوائح و المدني

 الحركة.

) جملة من المبادئ السامیة ATConf/6-WP/51" (مبادئ أساسیة للمنافسة النزیهةوتقترح ورقة العمل المعنونة " ٢- ٢
 على ضمان هذه المنافسة.  عبر المساعدةأن تدعم مواصلة تحریر عملیة دخول األسواق  للمنافسة النزیهة التي من شأنها

 السبیل إلى  رفع الحواز في وجه التحریر التجاري - ٣

ق الخناق على المنافسة واالبتكار اإلمدادات وتضیّ  تعرقلالحواجز في وجه دخول األسواق من شأنها أن إقامة  ١- ٣
 الیكاو اآلن أن تعقد العزم على إزالة هذه الحواجز.لذا، ینبغي لطیران واالقتصاد ككل. وذلك على حساب المستهلكین وقطاع ال

فبعض البلدان مثال تعارض األسواق. في كثیر من د من الحوافز التي تفّسر استمرار الّتضییق یوثمة العد ٢- ٣
تأخذ بعد بمفهوم اقتصاد  مازالت لم وبلدان أخرىالتحریر التجاري مخافة أن یقّوض مركز "الناقلین الوطنیین" في السوق؛ 
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طلب اعتماد التعریفات. أما بالنسبة للدول األعضاء في ومنها أو مازالت مقیدة بمقتضیات التنظیمات البالیة  ،السوق الحر
بلدان التي ، حتى في ال. إْذ المنافعالنزیهةتدابیر ضمان المنافسة وثیق الصلة باالتحاد واللجنة فإّن تحریر عملیة دخول األسواق 

. وعلى الرغم من أّنه باإلمكان القول إّن السعي إلى ال ُینظر إلیها على نفس المنوال یاسة "لیبرالیة"،توقع منها أن تعتمد سیُ 
تحقیق فوائد للمستهلكین هو سبب وجیه للعمل من أجل تحریر عملیة دخول األسواق، فإّن مصلحة الدولة في ضمان شبكة 

طیران الحصول على  مع مصلحة أحد الزبائن في ، مثال،متنوعة وفي إیجاد فرص العمل قد تتعارضطرق مستدامة وموثوقة و 
 مسار وحید بعینه.  ووفقبأرخص األسعار 

 االستراتیجیة - ٤

تقترح هذه الورقة على االیكاو أن تعتمد "رؤیة" طموحة وطویلة األجل لتحریر عملیة دخول األسواق على  ١- ٤
بعید المنال) تكون الدول األعضاء في ألسمى واالتفاق علیه (حتى وٕان كان هدفا طموحا جدا و نطاق عالمي. فبتحدید الهدف ا

اتفاقات إبرام لمفاوضاتها الثنائیة والمتعددة األطراف والجامعة لثلة من األطراف على موضوع تركیز لنفسها  حددتالمنظمة قد 
في تجربة هذه المنهجیة  السبق عصالدول األعضاء فیه لوبي و التحاد األور ل تالخدمات الجویة في مستقبل السنوات. وقد كان

"منطقة  ضمنالجمع بینها في نهایة المطاف  من أجلمن خالل التفاوض على اتفاقات شاملة للنقل الجوي مع دول الجوار 
 طیران مشتركة" أوسع نطاقا في أوروبا.

توخي منهجیة تراكمیة متأنیة تنطلق من األسفل إلى األعلى هو بمثابة السبیل المتبعة على نطاق واسع  ولعلّ  ٢- ٤
اتفاق  القیام آجال بإبراملبلوغ تلك الرؤیة. فالتخلي عن الشروط الوطنیة التقییدیة في إبرام اتفاقات الخدمات الجویة الثنائیة أو في 

ورقة العمل  هم من شأنه أن یكون عنصرا مساعدا على حد ما جاء فيلسیطرة علیملكیة الناقلین الجویین وابشأن  عالمي
) وفي ATConf/6-WP/49" (لخدمات الحركة الجویة بنود ملكیة الناقلین الجویین والسیطرة علیهم باالتفاقات الثنائیة المعنونة"

) المقدمتین من االتحاد ATConf/6-WP/50" (ة علیهمالقیود الوطنیة على ملكیة الناقلین الجویین والسیطر ورقة العمل المعنونة "
فسح ومن شأن وضع مبادئ أساسیة مقبول بها عالمیا في مجال شفافیة المنافسة ونزاهتها أن یساعد أیضا على واللجنة. 

فضي في ())، ویُ  مبادئ أساسیة للمنافسة النزیهة" المجال أمام مزید التحریر (مثلما جاء في ورقة عمل االتحاد واللجنة بعنوان "
 بشأن حقوق الحركة. اتفاق متعدد أطراف أو جامع لثلة من األطرافوضع إلى  ، وعن طریق االیكاو،نهایة المطاف

 االستنتاجات - ٥

 على ضوء ما تقدم من مناقشات، یمكن استخالص ما یلي: ١- ٥

فسح المجال ویكّثف من فرص األعمال ویُ  المنافسةمن شأنه أن یشّجع على األسواق  عملیة دخولتحریر   )أ 
لضمان في نفس الوقت من اتخاذ خطوات  دّ ال بُ  غیر أّنهأمام االختیار ویعود بالفائدة على المستهلكین. 

لمساعدة الدول، حسب حاجتها، على دابیر أیضا اتخاذ ت واألمر قد یتطلب. نزاهةبالمنافسة بشفافیة و 
 .ذات جدوى اقتصادیة بالضرورة لیست لطرق التيضمن االخدمات العامة  ها في توفیرالتزاماتالوفاء ب

اعتماد منهجیة عالمیة في تحریر عملیة دخول األسواق سوف یتطلب نقلة نوعیة. وهذا األمر ال یتحقق   )ب 
هات الحمایة، التوجّ  تبتعد عنبین عشیة وضحاها ألن بعض البلدان، مثال، تحتاج إلى وقت لكي 

ناقلیها الجویین میزة تنافسیة  تعطيت الحكومیة التي عوناوالبعض اآلخر یحتاج إلى إعادة النظر في المَ 
النقاش بغیة لمزید ستكون هناك حاجة المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي، ومع انطالق غیر عادلة. 

ولكن على األخذ بالتحریر التجاري.  لكي تتشّجعمواقف الدول بشكل أفضل وتحدید ما ینبغي تغییره  فهم
"، تنطلق من األسفل إلى  األعلىالمداوالت ورسم هدف للمنهجیة التراكمیة التي "تركیز سعیا إلى 
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ماد "رؤیة" طویلة األجل لتحریر دخول األسواق على نطاق تالمشار إلیها آنفا، تقترح هذه الورقة اعو 
 عالمي:

منافسة ق الخناق على الاإلمدادات وتضیّ  تعرقلإقامة الحواجز في وجه دخول األسواق من شأنها أن "
كما یعاني المستهلكون والقطاع واالبتكار وذلك على حساب المستهلكین وقطاع الطیران واالقتصاد ككل. 

ومن ثم، فإّننا، باإلضافة إلى تعزیز السبل الكفیلة بتحقیق واالقتصاد من ممارسات المنافسة غیر النزیهة. 
لنقل الجوي الدولي. وٕاننا عاقدون العزم كذلك المنافسة النزیهة، نؤید ونشجع بقوة عملیة التحریر الجاریة ل

 ."على نطاق عالميعلى توخي منهجیة مستدامة ومتدرجة في تحقیق التحریر التجاري 

 التوصیات - ٦

 المؤتمر مدعوٌّ إلى: ١- ٦

 لدخول األسواق، وفق مثال الخطوط المقترحة أعاله؛"رؤیة" طموحة وطویلة األجل لتحریر اعتماد   )أ 

وفق منهجیة االنتقال، سیاسات بعینها ومبادرات مصممة لتسهیل  وتطویرتشجیع االیكاو على تحدید   )ب 
، نحو بلوغ هذه الرؤیة المشتركة والطویلة األجل لدخول األسواق على األسفل إلى األعلىتنطلق من 

  نطاق عالمي.

 — انتهـى —


